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1. Чи розумієте ви поняття "академічна доброчесність"?
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2. Відповідно до статті 42 Закону України "Про освіту", на 
вашу думку, хто має дотримуватись правил та принципів

академічної доброчесності?
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3. Чи інформують вас викладачі про процедури
дотримання академічної доброчесності?
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4. Чи існують в Академії нормативні документи, що
передбачають санкції за недотримання академічної

доброчесності?
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4. Які прояви академічної недоброчесності ви знаєте?
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5. З якими проявами академічної недоброчесності ви
зустрічалися в КМАЕЦМ?
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6. Чи відоме вам таке поняття, як "плагіат" та можливі
ризики пов'язані з ним?
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7. Чи вважаєте ви доречним перевіряти студентські
роботи на наявність академічного плагіату?
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8. Які санкції щодо студентів ви вважаєте доцільними у 
разі виявлення і доведення фактів прояву академічної

недоброчесності?
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9. Чи знаєте ви про випадки свідомого завищення або
заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти

викладачами КМАЕЦМ?
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10. Вкажіть процедури, які ви особисто використовуєте у 
процесі написання робіт
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цитую із зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його 
як власний без посилань на джерела

перефразовую чужий текст власними словами 
без посилань на джерела

частково або повністю подаю чужі тексти як 
власні без зазначення авторства

частково здійснюю переклад текстів з іноземної 
мови на українську без зазначення джерела


